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Voorwoord

Beste buurtbewoners 

Het nieuwe jaar is ingezet! Knaldrang! De goesting om iets te on-
dernemen, om te feesten of om verre vrienden en kennissen terug te 
zien. Samen eten, samen vieren, samen creëren, maar ook nog eens 
samen een goeie babbel kunnen doen. 

In 2022 staat er weer heel wat te gebeuren in bij de buurtwerking: 
eindelijk terug een buurtfeest, Damblues festival, repaircafé, Smaak 
festival, kamp met kinderen uit de buurt, trektocht, lentepoets, riksja 
tochtjes, uitstappen en nog veel meer.

Kom alvast mee klinken op het nieuwe jaar tijdens een van onze 
“warme choco” samenkomsten op een van de hotspots van den Dam.

Een gezond en vreugdevol nieuw jaar!
Team Elegast
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Vaste activiteiten
PERMANENTIE BUURTWERKING
dinsdag 10.00u tot 12.00u
woensdag 13.00u tot 15.00u
donderdag 13.00u tot 15.00u en 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

DIGI DONDERDAG
donderdag 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

FIETS-MO-BIEL
woensdag 9.30u tot 16.00u
donderdag 9.30u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

KLEDIJZOLDER
donderdag 09.30u tot 12.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

HOBBYATELIER 
maandag tot en met vrijdag 13.00u tot 17.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen 
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HUISTAAKBEGELEIDING 
(voorlopig hebben we een wachtlijst)
dinsdag en donderdag 
16.00u tot 16.45u
17.00u tot 17.45u

OEFENKANSEN NEDERLANDS
donderdag 10.00u tot 11.30u 
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

JONGER DAN JE DENKT
dinsdag 14.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

INSTUIF
dinsdag tussen 18.30u en 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen 

PUZZELTIME
vrijdag 13.00 tot 16.00u 
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen

WINKELBUS SAMANA
maandag tussen 13.00u en 15.00u, afhankelijk van de opstapplaats

VROUWENGROEP
donderdag tussen 10.00 en 12.00 
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen



De Permanentie
Tijdens de permanentie kan je terecht met vragen over administra-
tieve zaken. Je kan een computer gebruiken, een document printen of 
kopiëren én het is een plek waar je terecht kan voor een goed ge-
sprek. Onze collega’s van het dagcentrum versterken ons tijdens de 
permanentie.  
Buurtgezondheidsmedewerkers Bénédict, Encieh en Ligia zijn ook 
regelmatig aanwezig. Zij helpen je verder bij het vinden van een 
tandarts, een huisarts of een vraag over coronatesten, vaccinatie of 
het maken van een afspraak in een ziekenhuis. Bij hen kan je terecht 
bij het vinden van de geschikte gezondheidszorg.  

Dinsdag 10.00u tot 12.00u
Woensdag 13.00u tot 15.00u
donderdag van 13.00u tot 15.00 en 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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Digi-donderdag
Digidonderdag is dé plek voor al uw digitale vragen en om gebruik 
te maken van onze wifi of computers/laptops. Onze topvrijwilligers 
staan klaar om te ondersteunen waar nodig.  Binnenkort staan er ook 
nog vormingen op het programma, deze vinden jullie terug op de 
website (buurtwerking.elegast.be) of bij Nisrine.
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donderdag 18.30u tot 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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De vrijwilligers Jan, Carlo en Jean-Paul staan voor je klaar om je fiets 
te herstellen aan democratische prijzen. Ook is het mogelijk een 2de 
hands fiets te kopen. 
Heb je een fiets die hersteld dient te worden of wil je een kijkje komen 
nemen in het aanbod van onze 2de hands fietsen? Kom langs op 
woensdag of donderdag.  

 

Woensdag: 9.30u – 16.00u
Donderdag: 9.30u – 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

Fiets-Mo-Biel

BON -20%
Geldig op de aankoop van een 2de handsfiets bij 
de Fiets-mo-biel van Buurtwerking Elegast Dam 

1 bon per fiets  l  1 bon per persoon 
Geldig tot eind februari 2022
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Kledijzolder
Op de kledijzolder kan je allerlei kledingstukken, schoenen, sjaals, 
jassen, enz. aan de haak slaan voor een laag prijsje. De prijzen liggen 
tussen 0,20cent en 3euro. Kom zeker eens langs om een kijkje te ne-
men. De kledingstukken zijn zorgvuldig gesorteerd door onze vrijwilli-
gers. Zij helpen jullie graag verder.  

Te veel aan kledingstukken, schoenen en kledingrekken kunnen bij ons 
terecht. Onze vrijwilligers schenken het een tweede leven. Breng het 
gerust eens langs tijdens onze permanentie momenten of tijdens de 
opening van de kledijzolder.  

 

 

 
Donderdag 09.30u – 12.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen
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Hier komen kunstenaars en creatieve zielen samen. Het is een atelier 
dat open is voor iedereen. Momenteel maken verschillende kunste-
naars gebruik van het atelier: een keramist, een pottenbakster, schil-
ders en naaisters.
Wil je eens kennismaken met het hobby atelier? Laat het ons weten. 
Dan leiden we je rond.

Binnenkort organiseren we terug workshops. Heb je ideeën voor een 
workshop? Laat het weten aan Nisrine.  
 

Maandag tot en met vrijdag 13.00u tot 17.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen 
 
 
 

Hobby-atelier
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De buurtwerking ondersteunt kindjes uit de buurt bij het maken van 
hun huiswerk tijdens de huistaakbegeleiding.  

Onze vrijwilligers staan elke dinsdag en donderdag klaar om de 
kindjes mee te begeleiden. Wij bieden structuur bij het maken van het 
huiswerk. We spelen in op de moeilijkheden en struikelblokken van het 
kind. Samen met de school en de ouders gaan we opzoek naar de 
mogelijkheden om het kind zo goed mogelijk verder te helpen. 

Inschrijven kan tijdens onze permanentiemomenten. 
Momenteel hebben we een lange wachtlijst voor nieuwe inschrij-
vingen. Wanneer het dringend is proberen wij mee een oplossing te 
zoeken, bijvoorbeeld samen zoeken naar een andere organisatie die 
ook huistaakbegeleiding aanbiedt. 

 
 

Dinsdag en donderdag 
16.00u tot 16.45u
17.00u tot 17.45u 
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen

Huistaakbegeleiding
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Tijdens onze oefenkansen Nederlands geven wij iedereen de mo-
gelijkheid om Nederlands te oefenen. Samen met onze vrijwilliger 
worden er thema’s besproken en krijgt iedereen de kans om om te 
spreken in groep. Wij creëren een veilige omgeving waarin iedereen 
de kans krijgt om een gesprek te voeren. Inschrijven kan tijdens onze 
permanentiemomenten of spring gerust eens binnen tijdens de ope-
ningsuren. 

 
 

Donderdag 10.00u – 11.30u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen 

Nederlandse oefenkansen
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Jonger dan je denkt
Elke dinsdagnamiddag komen we samen in het parochiecafé om een 
babbeltje te doen, een tas koffie te drinken of een activiteit te doen. 
 
Bingo
Iedere eerste dinsdag van de maand wordt er bingo gespeeld en 
voorzien de vrijwilligers een tasje koffie en een lekker tussendoortje.
Iedereen is welkom! Een spelletje bingo kost 50 cent en we voorzien 
toffe prijzen. 

Andere activiteiten die op het programma staan zijn: straffe verhalen, 
raad het voorwerp, pannenkoeken, wii bowling enz. 
Heb je zelf voorstellen voor een leuke activiteit? Laat het ons weten!

Dinsdag 14.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen 
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Instuif
Op dinsdagavond is iedereen welkom om samen een babbeltje te
slaan, te breien, een boekje te lezen en een gezelschapsspelletje
te spelen. Uiteraard hoort hier ook een klein hapje en een drankje bij!

 

Dinsdag 18.30u – 20.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen 

 
 

Puzzeltime
Puzzel je graag? Zoek je graag uit of puzzels volledig zijn?
Kom op vrijdag mee puzzelen met de andere puzzelaars! 

Vrijdag 13.00u – 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen 
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Wil je graag met de dames van Den Dam een koffietje of thee drin-
ken? Mee activiteiten doen? Een workshop volgen? En dat alleen 
onder vrouwen! Sluit je aan bij onze vrouwengroep. 

 
 
 

KALENDER
3/2 Ontbijt     3/3 Ontbijt
10/2 Straffe verhalen   10/3  Over de streep
17/2 Beweeg moment   17/3 Wii
24/2 3 verhalen en maar   24/3 Babbeltjes met 
 1 waarheid     koffie en thee 
      31/3 Keuze activiteit
 
 
        Meer info bij Nisrine op 0492248249

        
Donderdag 10.00u – 12.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

Vrouwengroep
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Elke maandag rijdt de Samana Winkelbus in de namiddag van Ant-
werpen Dam naar de Colruytwinkel in Merksem. Zo kan je samen met 
andere mensen uit de buurt je inkopen doen. 

Reserveer zeker je plaats op de bus tijdens de permanentie bij de 
buurtwerking of via de Samana Boodschappenlijn op het gratis num-
mer: 0800 95 001 (op werkdagen tussen 10.00u en 12.00u). 

 

Hier vind je de opstapplaatsen en de juiste uren. 
ELKE MAANDAG 
13.30u: hoek L Lobroekstraat / Ceulemansstraat (aan grasveldje) 
13.35u: hoek L Lobroekstraat / Kalverstraat (t.o.v. Café ‘t Slachthuis) 
13.40u: hoek L Lobroekstraat / Twee Netenstraat (aan de kerk) 
13.45u: Damplein 

Heb je een vraag? Bel Jeroen of Timor via het nummer 03 232 60 20 
of buurtwerking@elegast.be

Winkelbus
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Team Buurtwerking

Jeroen Buytaert 
0499 895 093

jeroen.buytaert@elegast.be

Samya El Kassmi 
0492 248 248 

samya.el.kassmi@elegast.be

Nisrine Ben Moh 
0492 248 249

nisrine.ben.mob@elegast.be

Timor Nonneman 
0492 248 242

timor.nonneman@elegast.be

Sven De Loght 
03 232 60 20

sven.de.loght@elegast.be

Buurtwerking Elegast 
03 232 60 20  

buurtwerking@elegast.be
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Afscheid Dominique
Lieve allemaal, 
Aan alles komt een eind en helaas ook mijn  
tijd bij de buurtwerking. Ik wil jullie allemaal  
bedanken voor de leuke momenten, ik heb er  
erg van genoten! 
Bedankt dat ik jullie heb mogen leren kennen.  
Ik kijk zeker terug op deze tijd met een grote  
glimlach! 
En natuurlijk wil ik ook alle leuke en lieve kinderen, en jongeren van 
het dagcentrum bedanken voor de korte maar super tijd! Jullie zitten 
allemaal stuk voor stuk in mijn hart! 

Ik neem geen afscheid, maar zeg tot snel! 

Liefs, 
Dominique
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MOM5*: PLEIN PUBLIEK + GESPREK ROND 
PUBLIEKE RUIMTE IN ANTWERPEN NOORD EN 
10 JAAR PARK SPOOR NOORD

Park Spoor Noord bestaat ondertussen meer 
dan 10 jaar. Hoe zat het met de publieke 
ruimte voorheen in Antwerpen Noord? Welke 
waarde gaven de mensen aan publieke ruimte 
en hoe werd deze ingevuld? In 2004 trok re-

Plein Publiek - Filmhuis Klappei

gisseur Ronnie Ramirez met deze vragen rond in Antwerpen Noord en 
liet mensen aan het woord die vaak gebruik maken van de pleinen in 
2060. Een film over haat en liefde van een mens voor ‘zijn’ plek.

Regisseur: Ronnie Ramirez | Duur: 52 min. | Land: België | Jaar: 2004

Na de pauze volgt een gesprek met buurtbewoners van den Dam en 
de Seefhoek, mensen die betrokken waren bij de productie van Plein 
Publiek en mogelijk ook mensen van het beleid.

Maandag 7 februari
Deuren: 19u – start programma: 19u30
Filmhuis Klappei, Klappeistraat 2, 2060 Antwerpen
Graag reserveren via timor.nonneman@elegast.be – 0492 24 82 42

Inkom: Vrije bijdrage
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Een CD-speler die niet meer open wil? Een computer met kuren?
Dolle radio?
Waarom weggooien als we het niet proberen te herstellen? Breng je 
kapotte spullen mee naar het repair café en we proberen het toestel 
weer aan de praat te krijgen. Dat doen we op 26 maart, gratis.

Neem je mondmasker mee, wij zorgen ervoor dat je je spullen voor 
het herstel kan ontsmetten.

Zaterdag 26 maart van 10.00u tot 16.00u
Ingang: Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen

 

Repaircafé
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Gratis Bio-Groenten-Geefmarkt  
Elke woensdagavond van 19.30u tot 20.30u 
voor buurtbewoners in Archipel. Ingang via  
de BabelBühne (Korte Slachterijstraat),  
het terrein overlopen naar de grote poort van Archipel.
 

Gratis toonmoment ‘DAG 4’ van Compagnie Frieda
 
 

 

Drie kunstenaars bouwen een wonderlijke wereld met licht. Ze nodi-
gen den Dam bij zonsondergang uit op hun werkplek om te komen 
kijken naar het bouwwerk dat zij live voor u maken. (www.frieda.wtf/dag4)

> Reservatie bij Buurtwerking Elegast of op de facebook van Archipel 
> 25 februari om 18.16u (zonsondergang) in ‘de Grootte’ van Archipel 
                          ’De Grootte’ is gelegen in de Slachthuishallen op Lange Lobroekstraat thv Frigo

                 

Archipel info 
De DamNation kalender 2022 is te koop met 
foto’s en info van uw favoriete buurtbewoners. 
Vanaf februari wordt de kalender aan een ver-
minderd tarief van 10 euro verkocht. Koop hem 
bij Archipel of bij Elegast. De opbrengst gaat 
naar het allerlaatste Babelseizoen.
Wil je de kalender aan huis laten leveren? Stuur 
een berichtje naar 0486378724 (Sara Dandois)
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Op de agenda
MA 31/1 Ne warme Choco in de Driesnellenstraat

DI 1/2  Jonger Dan je Denkt: Pannenkoeken en Bingo

MA 7/2  Ne warme Choco op het Noordschippersdok

MA 7/2  Film en nabespreking Plein publiek in Cinema Klappei

DO 10/2  Vrouwengroep: Straffe verhalen

DO 10/2 Buurtfeestvergadering (20u)

MA 14/2 Ne warme Choco aan de Ceulemansstraat

DI 15/2  Jonger Dan je Denkt: creatief met valentijn

DO 17/2  Vrouwengroep: Beweeg moment

MA 21/2 Ne warme Choco aan Twee Netenstraat 1 

DO 24/2 Vrouwengroep: 3 verhalen en maar 1 waarheid

VR 25/2 Toonmoment theater ‘Dag 4’ van Compagnie frieda

DI 1/3  Jonger Dan je Denkt: Bingo

DO 3/3 Vrouwengroep: ontbijt

DO 10/3 Vrouwengroep: Over de Streep

DO 17/3 Vrouwengroep: Wii

ZA 21/3  Repair Café

ZA 2/4  SMAAK festival met windplukwandeling



Elegast Den Dam
                  BUURTWERKING VAN DE DAMWIJK

Twee Netenst raat  13A

2060 Antwerpen

Telefoon:  03 232 60 20

Mail :  buur twerk ing@elegast .be

Website:  buur twerk ing.e legast .be

V.U.:  Jan De Koninck I  jan.de.koninck@elegast.be I  Belgiëlei  203, 2018 Antwerpen

MET DE STEUN VAN


